


Agora, o jogo que fazia em Auschwitz era perigoso. Na verdade, esta 
frase fica aquém da realidade; de facto, eu tinha ido muito mais além do 

que aquilo que as pessoas no mundo real consideram perigoso…
  — Capitão Witold Pilecki
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1 de setembro de 1939: As forças alemãs invadem a Polónia a norte, oeste e sul.

17 de setembro de 1939: As forças soviéticas invadem a Polónia a este.

28 de setembro de 1939: A Alemanha e a União Soviética determinam, por acordo, a linha de 

demarcação, dividindo a Polónia entre ambos.
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Território da Polónia anexado pela Alemanha.
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Área da Polónia pré-setembro de 1939.

Território da Polónia anexado pela União Soviética. Mais tarde, 
esta zona foi ocupada pelos alemães, seguindo-se à invasão da 
União Soviética pelas potências do Eixo em junho de 1941.

Governo-geral de administração alemã.
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A P R E S E N T A Ç Ã O

Os equívocos relativamente à Segunda Guerra Mundial 
parecem não ter fim; todos, incluindo os especialistas de 
maior craveira, podem sempre aprender algo mais e afinar 

a precisão do seu conhecimento. Um conceito básico, por exemplo, 
que continua errado na mente de muitos, diz respeito ao enquadra-
mento moral da guerra: muitos ocidentais consideram que o conflito 
na Europa envolveu apenas um regime maléfico, o Terceiro Reich de 
Adolf Hitler, ao qual se opunha uma coligação de aliados democráti-
cos empenhada na liberdade, na lei e na justiça. Na verdade, a maior 
potência combatente na guerra, a União Soviética de Estaline, apesar 
das suas diferenças comparativamente ao nazismo, só pode incluir-
-se na categoria dos criminosos e assassinos em massa. Estaline deu 
início à guerra, em setembro de 1939, como aliado de Hitler, e não 
fez qualquer esforço para reduzir as suas ações terríficas na altura em 
que a União Soviética foi atacada pela Alemanha, em 1941. Todos 
os países localizados entre a Alemanha e a União Soviética, como a 
Polónia, sentiram o jugo dos seus dois vizinhos, tendo-lhes sido negado 
qualquer tipo de libertação expressiva quando a guerra terminou.  
Tal como o capitão Witold Pilecki* compreendeu perfeitamente,  

* O nome pronuncia-se VI-told pi-LETS-qui. [N. da T. portuguesa]
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a única posição moralmente válida era a oposição tanto ao nazismo 
como ao estalinismo.

Outra ideia errada relaciona-se com o flagelo dos campos de con-
centração. No mundo ocidental, muitas pessoas continuam a pensar 
que os campos de concentração eram, de certa forma, um monopólio 
dos nazis; elas cometem igualmente o erro de não estabelecer uma 
diferença importante entre campos de concentração, como Dachau 
ou Majdanek, e campos puramente de extermínio, como Treblinka. 
Poucas terão a consciência de que os «libertadores de Auschwitz» 
soviéticos andavam empenhados na manutenção de uma gigantesca 
rede de campos de concentração próprios. De facto, o acrónimo russo 
Gulag significa «Direção-Geral dos Campos de Concentração». Tudo 
indica que os instrumentos de repressão soviéticos aniquilaram mais 
seres humanos do que os seus homólogos nazis.

A terceira versão do relatório de Pilecki relativo a Auschwitz foi 
escrita em 1945, numa altura em que a sua luta contra a tirania alemã 
chegara ao fim e a sua luta contra a tirania soviética estava prestes a 
começar — uma lembrança pungente da dupla ameaça que a Europa 
enfrentou em meados do século xx.

Eu próprio tomei plena consciência da grandeza de Witold Pilecki 
durante uma investigação sobre a Revolta de Varsóvia, em 1944.  
Ali estava um homem que, quase sozinho, tinha sustido os panzers 
alemães numa das principais vias públicas de Varsóvia durante duas 
semanas; em seguida, e sob o pseudónimo de «Roman», voltara a  
refugiar-se no seu abrigo, dando continuidade à luta até à capitula-
ção da Revolta, cerca de dois meses mais tarde. Só então constatei,  
de facto, que tinha sido esta mesma personagem heroica que, qua-
tro anos antes, se deixara apanhar voluntariamente pelas SS e fora 
transportada para Auschwitz. Em 1943, ao planear a fuga, Pilecki 
escreveu a primeira versão do relatório de Auschwitz, que eu li, e que 
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correspondeu a uma das suas tentativas iniciais para informar o mun- 
do exterior do que realmente se passava. Pilecki era um militar polaco 
e um católico que encarava a sua luta contra a opressão do país como 
algo equivalente ao dever patriótico e religioso. Se alguma vez existiu 
um herói dos Aliados que merece ser recordado e enaltecido, Pilecki 
é essa pessoa: alguém a quem muito poucos se poderão igualar.

Contudo, a impressionante carreira de Pilecki não terminou 
com o armistício. Ele sofreu uma condenação à morte, num ato de 
assassínio judicial — foi liquidado por um regime comunista ao ser-
viço dos interesses de Estaline e que tratava todos os combatentes 
da resistência não comunista como traidores ou simpatizantes do 
nazismo. O nome de Pilecki espelha o destino trágico de milhões 
que o Ocidente esqueceu. Só ao apercebermo-nos do verdadeiro 
horror desse destino podemos entender o que realmente aconteceu 
na Europa durante a Segunda Guerra Mundial.

— Norman Davies, 
Historiador e Membro da Academia Britânica

Oxford, Grã-Bretanha,
fevereiro de 2012
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Durante a Segunda Guerra Mundial, um tempo de trevas 
sem precedentes a nível internacional, homens e mulheres 
heroicos ergueram-se e, apelando aos recursos mais eleva-

dos do espírito humano, agiram contra o mal. Muitas destas pessoas 
eram confrontadas involuntariamente com situações que as desa- 
fiavam emocional, moral e fisicamente, mas elas encontravam forças 
para enfrentar o desafio. Outras, em número muito mais pequeno,  
iam ativamente ao encontro do perigo no combate contra o mal.

Uma figura que se destaca neste grupo único e mais pequeno de 
heróis é Witold Pilecki, capitão do Exército polaco, que se disponi-
bilizou voluntariamente para uma missão clandestina e praticamente 
suicida em Auschwitz.

Pilecki é um exemplo notável do heroísmo que transcende a reli-
gião, a raça e o tempo. No entanto, esta história, uma das missões mais 
dramáticas de um aliado na Segunda Guerra Mundial, é praticamente 
desconhecida no Ocidente.

Por que razão não é Pilecki mais conhecido? A resposta é simples: 
a história dele foi deliberadamente abafada pelo regime comunista  
da Polónia do pós-guerra, pois o heroísmo de Pilecki não terminou 
com a sua missão de quase três anos em Auschwitz. Após a fuga do 
campo, Pilecki trabalhou nos serviços secretos com o Exército Nacional 
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Polaco, combateu na Revolta de Varsóvia, em 1944, e foi captu-
rado pelos alemães, acabando num campo alemão de prisioneiros de  
guerra. Mais tarde, no final de 1945, voluntariou-se para outra missão 
clandestina: regressar à Polónia — onde a situação no final da guerra 
era caótica à medida que os comunistas ganhavam o controlo —  
e reunir informação secreta para o governo da Polónia no exílio.

Esta, tragicamente, correspondeu à sua derradeira missão. Pilecki 
foi detido pelo regime comunista polaco como espião ocidental, tortu-
rado e executado em 1948, aos 47 anos. Os seus feitos heroicos foram 
apagados da história da Polónia.

Agora, pela primeira vez, é dada aos leitores desta obra a oportuni-
dade de descobrirem, através das suas próprias palavras, este homem 
extraordinário que tudo arriscou ao mobilizar-se contra a perversi-
dade indescritível de Auschwitz, e ao contar ao mundo as realidades 
horrendas do tristemente célebre campo de extermínio. Se escutados 
em devido tempo, os avisos iniciais de Pilecki podiam ter alterado o 
curso da História.

O testemunho de Pilecki abrange o período inicial da existência 
de Auschwitz: desde setembro de 1940, pouco depois da abertura do 
campo de concentração pelos alemães, até abril de 1943, altura da sua  
fuga. O seu relatório fornece informação em primeira mão sobre 
aspetos menos conhecidos de Auschwitz, nomeadamente o seu obje-
tivo inicial de campo de concentração para presos políticos polacos;  
o extermínio de soldados soviéticos capturados na guerra; e as pri- 
meiras insinuações e a subsequente implementação da «solução final» 
da Alemanha nazi para os judeus, ativamente iniciada em 1942.

A experiência e as observações de Pilecki oferecem uma perspetiva 
que preenche o quadro global sobre Auschwitz. Esta obra é uma lei-
tura essencial para qualquer pessoa que se interesse pelo Holocausto. 
É também, talvez não intencionalmente, o retrato de um homem 
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de consciência confrontado com horrores inimagináveis, quando 
Pilecki inicia o que deveria ser um relato estritamente factual com 
estas palavras: 

«Disseram-me eles: Quanto mais te cingires aos factos concretos, 
sem qualquer espécie de comentário, mais valioso será o documento. 
Bom, vou começar… Mas devo dizer desde já que não éramos 
feitos de madeira, muito menos de pedra, ainda que por vezes 
parecesse que até uma pedra se teria coberto de suores.»

Na mente de Deus, ao criar o ser humano, todos devíamos ser 
como o capitão Witold Pilecki, de ditosa memória. Que a sua vida 
nos inspire a todos a praticar mais uma boa ação, seja ela qual for,  
em cada dia das nossas vidas.

— Rabino Michael Schudrich, 
Rabino-mor da Polónia

Varsóvia, Polónia,
dezembro de 2011
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Esta tradução baseia-se no original datilografado do Relatório 
de 1945 do capitão Witold Pilecki, arquivado no Polish 
Underground Movement Study Trust*, em Londres.

Na realidade, este relatório foi o terceiro e mais abrangente dos 
escritos de Pilecki sobre a sua estadia em Auschwitz. Em junho de 
1943, pouco tempo depois de ter fugido do campo, quando estava com 
os Serafińskis em Nowy Wiśnicz, Pilecki redigiu um relatório inicial 
de onze páginas e meia. Alguns meses mais tarde, no outono de 1943, 
em Varsóvia, compôs uma versão ampliada que denominou Raport W, 
e que adaptaria aquando da escrita do relatório completo, aqui tradu-
zido, no verão de 1945. O terceiro relatório foi concluído em Itália, 
onde se encontrava ao serviço do 2.º Corpo do Exército Polaco, sob 
a supervisão dos comandos militares britânicos. Este texto, tal como 
ressalta da carta de apresentação de Pilecki para o general Pełczński, 
foi escrito primordialmente com objetivos militares.

Ao longo do Raport W e do Relatório de 1945, mas apenas em 
alguns pontos do relatório de junho de 1943, Pilecki substituiu o 
nome das pessoas referidas no texto, prisioneiros do campo ou outras, 
a par de muitos dos nomes dos locais, por números e, ocasionalmente,  

*  Fundação para a Investigação do Movimento de Resistência Polaco. [N. da T. portuguesa]
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letras. Isso foi feito para proteção da sua identidade e da das suas 
famílias, o que continuava a ser necessário mesmo depois do final da 
guerra, em 1945. Os códigos de Pilecki dos relatórios de junho de 
1943 e de 1945 nunca chegaram a ser encontrados. Uma pesquisa 
exaustiva feita por vários estudiosos, onde se incluíram o meu falecido 
pai, Józef Garliński, e Adam Cyra, do Museu Auschwitz-Birkenau, 
logrou decifrar o código de 1945 e permitiu atribuir nomes à maior 
parte das pessoas mencionadas.

Na primavera de 1991, alguns anos depois de muito do trabalho 
de investigação inicial ter sido realizado, descobriu-se em arquivos de 
Varsóvia uma chave quase completa dos nomes (cerca de 200 de 235) 
do Raport W do outono de 1943. Ela foi entregue a Andrzej, filho de 
Pilecki, em conjunto com outros documentos do seu pai confiscados 
na altura da prisão, em 1947. Todavia, os números desta chave não 
correspondem aos números do Relatório de 1945; por exemplo, nesse 
texto, o coronel Władyslaw Surmacki é o número 1, e no Raport W é 
o número 8; o coronel Juliusz Gilewicz é o número 121 no Relatório 
de 1945, e o número 72 no Raport W.

Existem ainda discrepâncias raras entre os três relatórios, das quais 
assinalei as principais em notas de rodapé. Recorri à valiosa obra de 
Adam Cyra, Ochotnik do Auschwitz — Witold Pilecki (1901-1948) 
(Oświęcim: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, 
2000) como a fonte mais atualizada para os nomes identificados,  
os quais indiquei no texto principal entre parênteses retos.

Na tradução para o inglês, optei por manter o estilo algo staccato de 
Pilecki, com muitas palavras e frases entre parêntesis e aspas. Procurei 
ser o mais fiel possível ao original, mantendo os coloquialismos e 
inconsistências de Pilecki, tendo em conta que o relatório foi escrito 
bastante apressadamente. No entanto, tomei a liberdade, em um ou 
dois pontos, de iniciar um novo parágrafo ou secção onde Pilecki não 
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o tinha feito, devido a mudanças radicais de tema que não estavam 
assinaladas no relatório original.

Por vezes, a memória de Pilecki prega-lhe partidas e eu tomei a 
liberdade de referir esses exemplos em notas de rodapé. Nos pontos 
em que ele utiliza um termo alemão ou o calão do campo, não intro-
duzi praticamente nenhuma alteração, traduzindo-os sempre que 
considerei adequado.

Uma palavra em relação aos nomes de lugares: já que a língua polaca 
é famosa pelos seus intimidantes trava-línguas, tais como Brzeszcze, 
Brzezinka, Oświęcim ou Wiśnicz, recorri às versões inglesas reconhe-
cidas quando estas existiam, nomeadamente em Birkenau, Minsk, 
Vístula ou Varsóvia*.

Ainda que, ultimamente, se tornasse bastante comum referir a 
Warsaw Rising of 1944, devo confessar que prefiro a antiga termino-
logia de Warsaw Uprising.†

Foi o meu falecido pai, Józef Garliński, ele próprio um prisio-
neiro (número 121421) de Auschwitz durante uns escassos meses, 
em 1943, passados na Companhia Penal, o primeiro a trazer Witold 
Pilecki à atenção de uma audiência mais vasta com a sua inovadora 
obra Oświęcim Walczący, publicada em 1974. Um ano mais tarde, foi 
traduzida para inglês, com o título Fighting Auschwitz. De facto, tra-
ta-se do primeiro trabalho de um historiador consciencioso sobre o 
movimento de resistência em Auschwitz, envolvendo um aturado  
trabalho de investigação para decifrar o código de nomes de Pilecki. 
Daí a minha enorme dívida para com ele.

*  A tradução portuguesa segue o mesmo critério relativamente à utilização dos topónimos, 
utilizando-se os termos portugueses para os nomes de lugares mais comuns, e recorren-
do-se aos termos polacos ou alemães apenas nos casos em que a versão portuguesa não 
é tão comummente utilizada. [N. do E.]

†  Na tradução para português dos termos Rising ou Uprising («insurreição» ou «revolta») 
não existe diferença substancial, pelo que se torna impossível exprimir a nuance que os 
distingue no original. [N. da T. portuguesa]
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Gostaria de concluir com um agradecimento ao Doutor Krzysztof 
Stoliński, do Polish Underground Movement Study Trust, em 
Londres, pela sua amabilidade em disponibilizar o texto do Relatório 
de 1945 e pela paciência em responder via e-mail a algumas ques-
tões que se seguiram. O Doutor Adam Cyra, do Museu Estatal de 
Auschwitz-Birkenau, respondeu igualmente com paciência às minhas 
dúvidas. Por fim, um muito obrigado aos meus editores na Aquila 
Polonica pelas úteis sugestões e atenção aos detalhes.

— Jaroslaw Garliński
Texas,  

fevereiro de 2012
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A edição de O Voluntário de Auschwitz foi um desafio para 
tradutor e editores. O relatório original do capitão Witold 
Pilecki, de 1945, não foi escrito para ser publicado — os 

destinatários eram os seus superiores no Exército polaco. O texto foi 
por isso elaborado sob pressão pelo capitão Pilecki, durante os anos 
em que esteve preso em Auschwitz, e finalizado enquanto se prepa-
rava para embarcar numa nova (e fatal) missão secreta na Polónia  
do pós-guerra (que se encontrava praticamente em guerra civil,  
num conflito que opunha o regime comunista polaco às várias orga-
nizações anticomunistas de resistência espalhadas pelo país).

Pilecki não teve tempo para editar, rever ou polir a sua escrita.  
Por isso, o relato da sua missão em Auschwitz tem uma rara imedia-
tez e uma voz particularmente pessoal — lê-se e impacta-nos como se 
Pilecki estivesse sentado ao nosso lado a contar a sua história. 

Jaroslaw Garliński, autor da tradução para inglês do texto ori-
ginal em polaco, preservou a energia especial e a autenticidade do 
relatório de Pilecki. A tradução para português seguiu essa opção, 
procurando manter o registo único do original. Por este motivo,  
o texto inclui algumas inconsistências no estilo, formatação e pon-
tuação que normalmente teriam sido corrigidas durante o processo 
de edição.
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Embora tenha redigido o relatório em polaco, Pilecki utilizou 
também algumas palavras alemãs, de forma esparsa, porque o alemão 
era a língua oficial dos campos de concentração nazis. Contrariando 
algumas regras linguísticas alemãs, Pilecki por vezes não capitalizou 
os substantivos, e por outras fê-lo de forma inconsistente. Na verdade, 
recorreu aos termos alemães como se fossem palavras polacas — e no 
polaco, tal como no português, os substantivos comuns não são capi-
talizados. Além disso, Pilecki também modificou o final de algumas 
palavras alemãs para formar o plural, utilizando terminações polacas. 
Na altura em que o relatório foi escrito, tanto Pilecki como os seus 
superiores no Exército polaco deveriam ter uma compreensão do 
alemão suficiente para ler o texto sem qualquer tradução, e não terão 
considerado incomuns tais práticas linguísticas.

A presente edição segue, sempre que possível, a capitalização idios-
sincrática de Pilecki para as palavras alemãs que mantivemos nesta 
tradução do Relatório de 1945. Optou-se também por formar os plu-
rais das palavras alemãs como se fossem portuguesas, acrescentando 
um «s» no final — tal como fez Pilecki quando incorporou os termos 
alemães na sua narrativa em polaco. Para tornar a leitura mais fluida 
em português, grafaram-se em itálico as palavras alemãs, apresentan-
do-se a sua tradução entre parênteses retos na primeira vez que surgem 
no texto, e traduzindo-se sempre que os mesmos termos se repetem 
a partir de então. Esta opção foi tomada para todas as palavras em 
alemão, exceto no caso dos substantivos próprios, diálogos e citações. 
Para além disto, inclui-se no final do livro um glossário de termos e 
acrónimos alemães e polacos (Anexo A).

Pilecki utilizou ocasionalmente a notação polaca resumida para 
datas, a qual foi traduzida para uma forma mais familiar aos leitores 
portugueses. Por exemplo, a forma «16.ii.43», utilizada por Pilecki,  
é apresentada como 16 de fevereiro de 1943.
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Quando escreve sobre os seus amigos e camaradas, Pilecki refere- 
-se a eles normalmente através de uma alcunha ou de um diminu-
tivo (por exemplo, Tadek para Taduesz; Janek, Jasiek, Jas ou Jasio para 
Jan). A presente tradução respeita estas referências. Tal como Jaroslaw 
Garliński refere com mais detalhe na sua nota introdutória, em mui-
tos casos Pilecki substituiu nomes próprios por um código de letras 
ou números, para proteger a identidade das pessoas. Para facilitar a 
decifração, colocaram-se no texto os nomes verdadeiros entre parênte-
ses retos (para distinguir claramente dos parênteses redondos, usados 
por Pilecki), após a letra ou número de código referidos por Pilecki, 
na primeira vez em que surgem. Incluiu-se no Anexo D um índice 
das pessoas e lugares, referidos pelo autor em código, cujas identida-
des já foram decifradas. 

O Relatório de 1945 tem uma estrutura razoavelmente cronoló-
gica, mas foi escrito como uma peça longa sem quaisquer divisões de  
capítulo ou quebras de secções. A versão original deste livro, tal como 
a presente edição, mantêm esse registo contínuo da narrativa de 
Pilecki — mas, para facilitar a orientação dos leitores, apresenta-se 
no cabeçalho das páginas ímpares a referência ao ano dos aconteci-
mentos descritos no texto, incluindo-se também uma breve seleção 
dos momentos-chave do relatório de Pilecki (p. 29), e uma cronolo-
gia mais detalhada do relatório (Anexo D).

A tradução original foi um projeto muito exigente. O texto de 
Pilecki é composto por mais de uma centena de páginas, com um  
espaçamento de linhas reduzido e margens minúsculas, tendo sido 
datilografado numa máquina de escrever manual, com numerosas ano-
tações manuscritas. A tradução original beneficiou não só das capaci-
dades linguísticas de Jaroslaw Garliński, como também das suas amplas 
competências académicas e do seu profundo conhecimento literário, 
de História e das questões militares, e ainda da sua ligação pessoal ao 

O Voluntario de Auschwitz.indd   25 23/11/2018   14:01



26

O  Vo l u n t á r i o  d e  A u s c h w i t z

texto. A edição portuguesa inclui diversas notas de rodapé que foram 
acrescentadas à tradução original, estando devidamente identificadas 
através da indicação «[N. da T. Portuguesa]».

O Relatório de 1945 do capitão Witold Pilecki ocupa um espaço 
único na história e na literatura sobre Auschwitz, enquanto testemu-
nho direto do Holocausto e das ações das forças nazis no mais vio-
lento e mortífero dos seus campos de concentração. 

A línguA polAcA

Em O Voluntário de Auschwitz, há nomes e palavras polacas escritos 
na língua polaca, que, com o seu conjunto de consoantes, sinais diacrí-
ticos e um estranho «l» com um traço («ł») pode parecer impenetrável 
para a maioria dos nativos falantes de outras línguas. Abaixo, indica-se 
um breve guia de pronúncia que poderá ajudar a desmistificar a língua.

A língua polaca é bastante fonética na sua ortografia (ou seja, as 
palavras em polaco são grafadas como habitualmente se leem); assim, 
cada som é representado por uma letra ou uma combinação de letras. 
A língua polaca usa o alfabeto latino, pelo que o alfabeto polaco é se- 
melhante, embora não exatamente o mesmo, ao alfabeto português 
— estas são algumas das principais diferenças:

1)  Não existe a letra «v» no alfabeto polaco, pelo que se usa a letra 
«w» para simular o som de «v». Quando o «w» é a última letra 
de uma palavra, pronuncia-se como «f».

2)  A letra polaca l com traço  (ł) tem o som do «u» semivogal.
3)  Uma vez que não existe a letra «q» no alfabeto polaco, usa-se a 

letra «k» para simular o som de «q».
4)  O «j» polaco tem o som do «i» semivogal.
5)  O «c» polaco tem o som de «tz»
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6)  O conjunto de consoantes, por vezes acompanhadas por uma 
vogal, por norma divide-se em grupos, cada um representando 
um determinado som. Alguns destes grupos principais são:

     a)  «ch» tem o som do «h» aspirado
     b)  «ci» tem o som de «ch» ou «x»
     c)  «cz» tem o som de «tch»
     d)  «drz» tem o som de «dj»
     e)  «dzi» — uma versão mais suave de «dz»
     f )  «rz» tem o som de «j»
     g)  «sz» tem o som de «sh» ou «x»
7)  Os sinais diacríticos por baixo ou por cima de determinadas 

vogais e consoantes alteram a forma como se pronunciam; 
por exemplo, «ę» pronuncia-se «éne» ou como «éme» antes de 
determinadas consoantes; «ó» como «u»; «ć» como um suave 
«tch».

O acento nas palavras polacas com mais de uma sílaba é habitual-
mente na penúltima ou ao lado da última sílaba.

Por isso, por exemplo, «Warszawa» (a palavra polaca para Varsóvia), 
pronuncia-se var-SHA-va.

É assim que alguns dos nomes em O Voluntário de Auschwitz se 
pronunciam:

Oświęcim — Ox-vi-ÉME-xim
Tomasz Serafiński — TO-mash se-ra-FIN-ski
Sławek Szpakowski — SWA-vek shpa-KOV-ski
Władysław Surmacki — vua-DI-shvaf sur-MATS-qui
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D O  R E L A T Ó R I O  D E  1 9 4 5 

D E  W I T O L D  P I L E C K I

(no Anexo D apresenta-se uma cronologia  
mais pormenorizada do Relatório de 1945)

1940 
— Avança deliberadamente ao encontro de uma batida feita pelas SS 

numa rua de Varsóvia. É levado para Auschwitz, tornando-se o pri-
sioneiro n.º 4859.

— Começa a formar uma organização militar de resistência dentro do 
campo de concentração: o primeiro «quinteto».

— Acontecem no campo massacres graves. Embora debilitado, Pilecki 
recusa-se a admiti-lo aos outros membros da organização.

— Natal: chegam as primeiras encomendas de casa (a comida era 
proibida).

1941
— Adoece e passa algum tempo no hospital, infestado de piolhos.
— Aprende um novo significado para a palavra «organizar».
— É formada a orquestra do campo.
— Surge uma nova palavra no campo: «Muselmann».
— Chegam os primeiros prisioneiros de guerra bolcheviques.
— Segundo Natal em Auschwitz.

1942
— As forças nazis mudam de atitude face aos judeus. 
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— Os grupos de Pilecki começam a criar piolhos infetados com tifo, com 
os quais contaminam os homens das SS. 

— Pilecki constrói um transmissor de rádio; divulga informações sobre 
o número de recrutamentos, mortes no campo e as condições dos pri-
sioneiros, até ao outono de 1942. 

— Chegam ao campo as primeiras mulheres prisioneiras. 
— Transporte de prisioneiros: na sua maioria, judeus de toda a Europa, 

enviados diretamente para as câmaras de gás em Rajsko-Birkenau. 
— «Canadá».
— Recupera de tifo graças à ajuda de camaradas. 
— Capaz de assumir o controlo do campo, «mais ou menos numa 

base diária», Pilecki aguarda ordens do Alto Comando do Exercito 
Nacional.

— Os alemães iniciam experiências sexuais nos prisioneiros.
— Terceiro Natal em Auschwitz.

1943
— São levados para Rajsko-Birkenau indivíduos de raça cigana.
— Evita fazer parte de um transporte para outros campos.
— Consegue fugir do campo de concentração.
— No exterior, encontra-se com o verdadeiro Tomasz Serafiński.
— Regressa a Varsóvia, trabalhando no Alto Comando do Exército 

Nacional.

1944
— Participa em algumas experiências pós-Auschwitz, incluindo a Revolta 

de Varsóvia.
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Fragmento da Águia Polaca no emblema de um capacete militar.
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Capitão Witold Pilecki: 
O relatório, a missão, o homem

o relAtório

O Relatório de 1945 do capitão Witold Pilecki é um docu-
mento poderoso. Não tanto pelo ritmo da sua prosa ou as 
imagens impressionantes do seu relato; o documento nunca 

foi concebido como uma peça literária. Pilecki escreveu parte do texto 
em Auschwitz mas completou-o em Itália, no segundo semestre do 
ano de 1945, como um relatório para os seus superiores militares, 
conforme descreve na carta de apresentação que dirige ao general 
Pełczński. Nele, Pilecki recorre frequentemente a frases e parágrafos 
curtos, e reconhece espontaneamente que, dispondo de mais vagar, 
teria passado mais tempo a aperfeiçoá-lo. No entanto, este relatório 
é poderoso pelo seu imediatismo e por tornar conhecido o mundo 
selvaticamente pervertido de Auschwitz, de uma forma que apenas 
alguém com uma experiência direta o poderia fazer.

Pilecki não era um sociólogo a tentar encaixar Auschwitz em pe- 
quenas caixas ou teorias metódicas, nem sobrevalorizou intelectual-
mente aquilo que ali viveu. Era um homem honesto e, ao que tudo 
indica, despretensioso, sem se reger por qualquer interesse político ou 
ideológico, a não ser pelo amor ao seu país e à fé católica, respeitando 
o princípio de «Bóg, Honor, Ojczyzna» («Deus, Honra e Pátria»), e que 
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registou aquilo que viu e sentiu, com algumas incursões ocasionais  
à esfera da filosofia e reflexão pessoal.

Sem sombra de dúvida, ele foi também um homem extraordiná-
rio. Dotado de grande resistência física e de uma imensa coragem, 
Pilecki demonstrou uma presença de espírito e senso comum notá-
veis em circunstâncias muito terríveis, e uma total ausência de auto-
comiseração. Enquanto a maioria dos prisioneiros de Auschwitz sem 
uma condenação imediata à morte mal conseguia sobreviver, ele dis-
punha de reservas suficientes em força e determinação para ajudar os 
outros e criar uma organização de resistência clandestina no interior 
do campo. Além disso, conseguiu manter sempre a cabeça fria e saber 
aquilo de que precisava para sobreviver, o que, por exemplo, implicava 
combater os próprios impulsos fisiológicos e poupar comida para o 
dia seguinte — uma tarefa que exigia uma força de vontade quase 
sobre-humana. Foi também bafejado por uma quantidade razoável de 
sorte e tinha até capacidade para alguma ironia amarga, referindo que 
as somas dos dígitos interiores e exteriores do seu número de campo,  
o 4859, perfaziam ambas o número treze!

Pilecki refere ter atingido muito rapidamente um estado de sere-
nidade quase espiritual. Conheceu a «felicidade» face à solidariedade 
que as terríveis condições no campo fizeram germinar entre os polacos: 
«Nesse momento, senti que um pensamento único percorria aqueles 
polacos alinhados ombro a ombro; constatei, por fim, que todos está-
vamos unidos pelo mesmo ódio, pelo  desejo de vingança, senti-me 
num ambiente perfeitamente ajustado ao início do meu trabalho e 
descobri dentro de mim algo parecido com a felicidade […]» Chega 
até a haver um indício daquela crença mística de Soljenítsin, segundo 
a qual apenas quem viveu num campo de trabalho pode compreender 
verdadeiramente o significado mais profundo da vida. Pilecki escreve: 
«Éramos talhados com um instrumento cortante. A lâmina cravava-se 
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dolorosamente no nosso corpo, no entanto, nas nossas almas, ela 
encontrava campos para lavrar […]». E mais à frente: «Um homem 
era encarado e apreciado por aquilo que verdadeiramente valia […]». 

O Relatório de 1945 é igualmente poderoso ao lançar luz sobre um 
aspeto de Auschwitz menos conhecido no exterior da Polónia, e no 
mundo de sobreviventes e historiadores do campo de concentração. 
Enquanto a maioria das pessoas ouviu falar de Auschwitz, na Polónia 
ocupada pela Alemanha, no contexto do Holocausto e estão a par das 
abomináveis câmaras de gás e do crime indescritível do gaseamento 
de seres humanos, poucas sabem que na primeira fase da existência 
do campo a maioria das suas vítimas eram polacos cristãos, grande 
parte dos quais foram barbaramente assassinados ou morreram devido 
às condições de trabalho. De facto, a criação de Auschwitz, em 1940, 
tinha em vista ser um campo para presos políticos polacos, tornando-se 
apenas mais tarde um campo de extermínio para os judeus europeus. 
Indo mais além, no Ocidente e fora dos círculos académicos, quantas 
pessoas sabem que os prisioneiros de guerra soviéticos eram enviados 
para o campo para serem executados?1 O relatório descreve, por vezes 
com pormenores arrepiantes, a brutalidade implacável, incessante e, 
em algumas ocasiões, quase fortuita, na qual não eram reconhecidos 
quaisquer limites morais. Na verdade, Pilecki demonstra até que ponto 
o ser humano pode decair quando não existem quaisquer normas éticas.

Em simultâneo, o relatório representa também um sinal de espe-
rança, demonstrando que, mesmo no meio de tanta crueldade e degra-
dação, há quem não abra mão de virtudes básicas como a honestidade,  
a compaixão e a coragem. Pilecki fala sobre homens capazes de suplan-
tar as próprias circunstâncias e que, a par da necessidade que sentem 

1  Na Frente Oriental, ao contrário da Ocidental, respeitava-se muito pouco as Convenções 
de Genebra, as quais, de todas as formas, nunca foram assinadas pela URSS.
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de salvar as suas vidas, se negam a fazê-lo à custa dos outros. Ele refere 
ainda: «[…] mas também se desenvolvia ali o respeito por esta natu-
reza humana singular, fortalecida pela alma que encerra e que parece 
conter em si mesma algo de imortal.» Ainda que Pilecki fosse um  
verdadeiro crente, este relatório não é em si próprio um legado de  
valores cristãos, mas antes uma chamada de atenção sobre virtudes 
humanas universais, as quais são subscritas por todos os credos e 
religiões.

Contudo, ele expressa a sua raiva face ao estado de degradação a 
que o mundo teria chegado: «Extraviámo-nos, meus amigos, extra-
viámo-nos terrivelmente. O pior é não haver palavras que o descre-
vam […] Gostaria de dizer que nos tornámos uns animais […] mas 
não, estamos num nível diabolicamente inferior ao dos animais.»  
Ele reflete sobre qual dos mundos será pior: o campo, perverso, ou o 
mundo exterior,  insensível e superficial.

Embora seja cristão, Pilecki não deixa também dúvidas de que o 
fogo se deve combater com o fogo. Os kapos, de uma crueldade sem 
limites (tratava-se de prisioneiros com funções de «homens de con-
fiança» ou supervisores do campo), os homens das SS e os informado-
res eram abatidos sem dó nem piedade pelos prisioneiros do campo, 
na maioria das vezes no hospital. Ainda que Pilecki não o refira, a sua 
organização clandestina, a ZOW (Związeq Organizacji Wojskowych 
— União de Organizações Militares)2, mantinha de facto em funcio-
namento uma espécie de tribunal.3 Era uma luta brutal pela sobre- 
vivência, na qual os menos audaciosos, individualistas ou cobardes  
não tinham qualquer chance.

2  Por vezes, escrita Związek Organizacji Wojskowej (União da Organização Militar),  
o que parece menos lógico.

3  Muitos casos eram efetivamente revistos por alguns prisioneiros juristas para garantir 
alguma aparência de legalidade.
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O episódio mais extraordinário aqui narrado será talvez o do fu- 
zilamento de aproximadamente duas centenas de jovens polacos 
que marcharam conscientemente ao encontro da morte, sem escolta, 
sabendo perfeitamente que o único resultado de qualquer tentativa 
para se rebelarem seria o de retaliações violentas contra as suas famí-
lias. Apesar disso, Pilecki refere que, se esses homens optassem por 
resistir, a sua organização teria intervindo e lutado energicamente.

O feito de Pilecki foi considerável. Não só criou uma organiza-
ção capaz de ajudar as pessoas a sobreviver no campo, como também, 
através dos seus esforços, aproximou os partidos políticos ali repre-
sentados; tarefa nada fácil, dadas as tensões e animosidades existentes 
no período entre as duas guerras. Segundo ele refere sarcasticamente: 
«Era preciso mostrar diariamente aos polacos uma pilha de cadáveres 
polacos para que eles se reconciliassem [...]» Tendo em conta a sua 
posição bastante baixa na hierarquia militar e o facto de ser, politica-
mente, um completo desconhecido, trata-se de um feito notável e um 
testemunho do seu caráter.

A organização de Pilecki enviou ainda um conjunto de relatórios 
ao governo polaco exilado em Londres, através do Exército Nacional 
Polaco (o Armia Krajowa, ou AK), denunciando as condições do 
campo, incluindo os gaseamentos em larga escala de judeus. A dimen-
são da violação de todos os princípios humanos e morais, por parte 
da Alemanha nazi, é dada pelo facto de homens como Pilecki, que se 
encontravam efetivamente ali e testemunhavam o que de terrível acon-
tecia à sua volta, não abarcarem de início a enormidade e as propor-
ções do crime que viria a ser conhecido como Holocausto. Talvez não 
seja de admirar que o mundo exterior demorasse a reagir às notícias.

No entanto, o relatório de Pilecki termina com uma nota de frus-
tração, se não de raiva. Pilecki — que, recorde-se, tinha ido volunta-
riamente para Auschwitz — estava consternado por os comandantes 
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do Exército Nacional e até mesmo os outros Aliados não se mostra-
rem dispostos a organizar qualquer ataque militar a Auschwitz, bene-
ficiando da organização por ele criada: «Se houvesse um raide aéreo 
ou o lançamento de armamento [...] Nem nós nem os nossos Aliados 
colocaram tal hipótese — ou chegaram até a concebê-la.» De facto,  
ele sentia que se era mais ou menos indiferente ao sofrimento no 
campo, referindo o «contínuo, ignorante silêncio» do mundo.

Existe ainda uma ou outra observação algo depreciativa relativa-
mente àqueles que tinham passado a guerra em acomodações menos 
hostis: «Então, havia pessoas valorosas que caminhavam para a morte 
ali [Auschwitz] e perdiam a vida para não prejudicar quem quer que 
estava lá fora, enquanto outros mais fracos do que nós nos chama-
vam esqueletos, com ar de indiferença.» Descreve também com algum 
menosprezo a sua reação às pessoas no mundo exterior, após a sua fuga: 
«Por vezes, sentia que vagueava numa grande casa e abria, de repente, 
a porta de uma sala onde havia unicamente crianças: “… ah, as crian-
ças estão a brincar…”» Outro exemplo: «A fronteira entre a honesti-
dade e a desonestidade comum tinha sido cuidadosamente esbatida.»

A Missão

A organização de Pilecki tinha três objetivos principais: o levan-
tamento do moral, obtendo e fornecendo aos seus membros notícias 
do exterior e provisões complementares; o envio de relatórios acerca 
do campo; e a preparação de uma sublevação armada. A curto prazo, 
dedicava-se a ajudar os prisioneiros a enfrentar a sua terrível situa-
ção. Através de contactos bem posicionados, os homens eram desta-
cados para equipas de trabalhos (kommandos, no calão do campo, já 
que a língua oficial era o alemão) mais acessíveis e dentro de portas, 
os doentes levados para o hospital, a comida e roupas angariadas ou, 
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para usar o vernáculo do campo, «organizadas». Segundo ele, no início 
de 1942, a organização tinha invadido — Pilecki usa o termo «con-
quistado» — todos os kommandos, à exceção de um.

Na verdade, a história de como um grupo destemido de prisionei-
ros políticos4 conseguiu arrebatar, em todo o campo de concentração, 
as posições de topo inicialmente detidas por prisioneiros alemães  
de delito comum é extraordinária, mas ela não faz parte do relato de 
Pilecki. À medida que a guerra avançava, as autoridades alemãs enca-
raram os prisioneiros políticos como mais competentes para gerir as 
complexidades administrativas de um vasto campo como Auschwitz do 
que os criminosos até então investidos dessas funções. Como Pilecki 
salienta, até durante a sua estadia no campo as condições melhoraram 
ligeiramente, por várias razões, das quais se destaca o decréscimo do 
controlo de poder por parte dos criminosos alemães.

Seja como for, a longo prazo, o objetivo da organização era o recru-
tamento e a formação de um corpo de homens capaz de se sublevar e 
tomar o controlo do campo, a registarem-se circunstâncias favoráveis. 
Isso teria sido necessário se, por exemplo, as SS dessem algum sinal de 
tencionar liquidar todos os prisioneiros. Embora este grupo estivesse 
de facto a postos — e Pilecki indica que o grupo estava efetivamente 
preparado para ocupar o campo («há alguns meses que dispúnhamos 
da capacidade de assumir o controlo do campo, mais ou menos numa 
base diária») —, ele nunca recebeu auxílio do exterior, sem o qual as 
possibilidades de êxito eram escassas.

Pilecki tinha em mente uma operação terrestre, eventualmente 
apoiada pela Brigada de Paraquedistas Polaca a partir de Inglaterra, 
com a utilização de armas introduzidas no campo em paraquedas; 

4  Na sua maior parte tratava-se de comunistas, de longe o grupo mais bem organizado 
nos campos.
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porém, na altura, estas expetativas eram pouco realistas dada a loca-
lização de Auschwitz. No entanto, ele tinha a perfeita noção de que 
qualquer ação prematura da sua parte teria repercussões assinaláveis 
no exterior do campo, em termos de retaliações locais, e, enquanto 
militar, não estava disposto a tomar uma decisão tão importante de 
motu proprio.

O Exército Nacional Polaco chegou realmente a planear um ata-
que ao campo, mas nunca dispôs de força suficiente para avançar, 
calculando que apenas conseguiria manter à distância a guarnição 
das SS, com uma força de vários milhares5, o tempo bastante para a 
saída em segurança de duas a três centenas de prisioneiros. Os res-
tantes, talvez cerca de 100 mil, teriam de se desenvencilhar sozi-
nhos, do que resultaria um massacre sangrento. Existia ainda a forte 
probabilidade de os alemães se vingarem na população polaca local. 
Todavia, a ideia de que os alemães pudessem querer liquidar os pri-
sioneiros que restavam, à medida que o Exército Vermelho se apro-
ximava, continuava a ser uma fonte de preocupação para o Exército 
Nacional. No verão de 1944, o segundo-tenente Stefan Jasieński, um 
dos agentes polacos treinados pelo SOE (cichociemni,* em polaco), fez 
o reconhecimento da área em volta do campo, mas foi apanhado em 
setembro e levado para o campo. Embora haja dúvidas quanto ao seu 
destino, existem relatórios que o apontam como um sobrevivente de 
Auschwitz. Nunca se chegou a efetuar um ataque ao campo e as SS 
nunca concretizaram o massacre final dos prisioneiros que restavam.

5  Em agosto de 1944, a guarnição das SS continuava a ter 3250 homens, havendo a possi-
bilidade de angariação de forças adicionais por parte dos alemães. O Exército Nacional 
não teria conseguido reunir mais do que umas escassas centenas de homens, no máximo.

*  O SOE — Special Operations Executive (Executivo de Operações Especiais) — foi uma 
organização britânica que operou durante a Segunda Guerra Mundial. Os cichociemni, 
corpo de paraquedistas polaco de elite, teve na base da sua criação as normas do SOE 
britânico. [N. da T. portuguesa]
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o HoMeM

Witold Pilecki nasceu a 13 de maio (ou 30 de abril, no calendário 
antigo6) de 1901, numa família de polacos patriotas, em Olenets, uma 
pequena cidade na Carélia, próximo da fronteira finlandesa no que era 
então o império russo, depois da repartição da Polónia entre a Rússia, 
a Prússia e a Áustria, a partir do final do século xviii. Educado em 
Wilno (atualmente, Vilnius) e Oryol, Pilecki familiarizou-se desde 
jovem com as organizações clandestinas polacas proibidas pelos russos, 
incluindo o movimento de escoteiros polaco. Mais tarde, participou 
em operações militares contra os bolcheviques na Guerra Polaco-
Soviética de 1919-1920.

Em 1921, a falta de recursos levou-o a abandonar os estudos de 
Belas-Artes na Universidade Stefan Batory, em Wilno (na Polónia 
recentemente libertada), ingressando na Associação de Segurança 
Nacional (Związek Bezpieczeństwa Kraju), uma organização de ca- 
ráter meio voluntário, e ficando alguns anos ao seu serviço. Homem 
multifacetado, que escrevia poesia, pintava e tocava guitarra, Pilecki 
foi colocado no 26.º Regimento de Ulanos, em 1926, e promovido a 
segundo-tenente de cavalaria na reserva. Manteve-se neste posto até 
à sua promoção a primeiro-tenente, em novembro de 1941, quando 
estava em Auschwitz (um desvio na prática habitual do Exército 
Nacional, que não promovia os homens que estivessem em campos), 
com a promoção final a capitão de cavalaria em fevereiro de 1944.

Durante a década de 1920, assumiu a gestão da pequena proprie-
dade da sua família, localizada onde hoje fica a Bielorrússia, casando 

6  O calendário juliano russo da pré-revolução (conhecido por calendário antigo) tinha  
13 dias de atraso em relação ao calendário gregoriano no século xx. A Rússia bol-
chevique adotou o calendário gregoriano em 1918, quando o dia 14 de fevereiro se 
seguiu ao dia 31 de janeiro.
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com uma professora primária local, Maria Ostrowska, em 1931.7  
Tiveram dois filhos. Pilecki sentia uma grande atração pela área mili-
tar e formou uma unidade voluntária de cavalaria, a qual acabou por 
ser integrada nas forças regulares de combate, conjeturando-se que  
ele terá trabalhado em espionagem ou contraespionagem militar du- 
rante a década de 1930.

À semelhança de muitos polacos da sua geração, Pilecki era pro-
fundamente patriota e católico, e parece ter estado afetivamente em 
sintonia com muitas das perspetivas do marechal Piłsudski, na prática 
o líder da Polónia até à sua morte, em 1935. Embora nunca tivesse 
sido muito dado a questões políticas, Pilecki parece fazer eco de algum 
do desencanto de Piłsudski face aos políticos e ao processo democrá-
tico bastante atabalhoado que se desenrolou na Polónia no período 
entre as duas guerras.

Mobilizado em agosto de 1939, pouco tempo antes de os alemães 
atacarem a Polónia, Pilecki combateu na sua unidade de cavalaria, 
ligada à 19.ª Divisão de Infantaria, derrotada pelos alemães a 6 de 
setembro. Em seguida, combateu em várias unidades até 17 de outu-
bro, muito tempo depois da invasão soviética da Polónia, da queda 
de Varsóvia e da formação de um novo governo polaco no exílio, em 
Paris. Nessa altura, a unidade foi desmembrada.

Em novembro de 1939, em conjunto com um grupo de oficiais do 
exército e vários civis, Pilecki empenhou-se na constituição de uma 
organização militar de resistência clandestina: o TAP (Tajna Armia 
Polska — Exército Secreto Polaco). Regido por princípios patrióticos 
e cristãos, o TAP não tinha filiação partidária e, ao que se supõe, che-
gou a integrar entre oito a doze mil membros, até à sua fusão com a 
ZWZ (Związek Walki Zbrojnej — União para o Combate Armado) 

7 Morreu em 2002, com 96 anos de idade.
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no final de 1941, a qual passou, em 1942, a ser mais conhecida por 
AK (Armia Krajowa — Exército Nacional)8.

Ao oferecer-se para ser preso e conduzido como prisioneiro para 
Auschwitz, de forma a cumprir a sua missão secreta para a resistência 
polaca, Pilecki caminhou deliberadamente ao encontro de uma batida 
feita pelos alemães a uma rua de Varsóvia, a 19 de setembro de 1940. 
Chegou a Auschwitz na noite de 21 para 22 de setembro, no segundo 
transporte de Varsóvia (o primeiro tivera lugar em agosto), a coberto 
do nome falso de Tomasz Serafińsky — uma pessoa real que Pilecki 
não conhecia, mas cujos documentos de identificação tinham sido 
encontrados num «esconderijo» em Varsóvia no qual Serafińsky tinha 
estado e que ele usava desde então. Malgrado as terríveis condições do 
campo e os imperativos de se manter alerta e com vida, Pilecki não 
tardou a procurar outros prisioneiros, membros do TAP, para formar 
o núcleo da sua nova organização.

Servindo-se do TAP como modelo, a sua organização em 
Auschwitz, a ZOW (Związek Organizacji Wojskowych — União de 
Organizações Militares), foi construída de acordo com o princípio das 
«células», ou o que Pilecki designava por «quintetos» (por vezes, um 
«quinteto» tinha mais de cinco membros). Os «quintetos» operavam 
independentemente uns dos outros para ser impossível um indivíduo 
denunciar a organização inteira, na eventualidade de os alemães apa-
nharem alguns membros e os torturarem. As «células» iam recrutando 
mais «quintetos», os quais, por sua vez, se encarregavam de recrutar 
outros. Pilecki constituiu o seu «quinteto do topo», conforme lhe cha-
mava, no início de outubro de 1940.

8  É curioso notar que o Exército Nacional utilizava com frequência o acrónimo PZP 
(Polski Związek Powstańczy — Organização Insurrecional Polaca) para ocultar a sua 
identidade.
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Existe alguma controvérsia sobre o momento em que ele terá criado 
o segundo «quinteto de topo». Em junho de 1943, imediatamente a 
seguir à sua fuga, Pilecki referiu ter sido em novembro de 1940, en- 
quanto mais tarde, nesse mesmo ano, e em 1945, indica o mês de março 
de 1941. Forma, em seguida, o terceiro «quinteto de topo», em maio de  
1941, o quarto em outubro do mesmo ano e o quinto em novembro. 
Verificam-se algumas discrepâncias relativamente aos membros destes 
«quintetos de topo» em alguns dos próprios relatos de Pilecki, a par de 
outras fontes. Contudo, uma prova cabal da eficácia da sua estrutura 
reside no facto de o próprio Pilecki nunca ter sido apanhado ou mesmo 
identificado pelas autoridades do campo como o fundador da ZOW.

A organização começou quase de imediato a enviar informação 
acerca das condições de Auschwitz às autoridades da resistência polaca. 
As primeiras informações de Pilecki seguiram em outubro de 1940, 
através de um prisioneiro libertado, acabando por chegar ao governo 
polaco no exílio, em Londres, em março de 1941. De facto, foi a orga-
nização de Pilecki que forneceu às autoridades no exterior da Polónia 
informação sobre o tratamento desumano dos prisioneiros de guerra 
soviéticos em Auschwitz e o início do assassínio em massa de judeus 
(o Holocausto) em Birkenau/Brzezinka, informação que o governo 
polaco no exílio passava posteriormente aos outros aliados. Nas suas 
mensagens, Pilecki pressionava a resistência polaca a atacar Auschwitz, 
mas nunca recebeu qualquer resposta a este pedido.

A par da dimensão militar e solidária do seu trabalho, Pilecki, que 
valorizava o caráter apolítico da sua estratégia, conseguiu contribuir 
para a formação, no final de 1941, de um comité político abarcando 
cada um dos diversos agrupamentos representados no campo: uma 
conquista notável, tendo em conta as animosidades remanescen- 
tes do período antes da guerra e as condições dominantes no campo. 
Ao ser acusado, posteriormente, por outros prisioneiros, de criar uma 
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organização para alimentar o próprio ego (uma crítica completamente 
injustificada), Pilecki passou o comando da ZOW ao comandante do 
grupo ZWZ/AK no campo, o tenente-coronel Kazimierz Rawicz,  
que se encontrava ali sob o nome falso de Jan Hilkner.

Por fim, preocupado com o facto de muitos polacos de valor terem 
sido enviados para outros campos e de as autoridades da resistência 
polaca parecerem fazer orelhas moucas às suas insistências de ajuda 
para libertarem o campo, Pilecki foge em abril de 1943, através da 
padaria do campo, acompanhado de dois outros prisioneiros, com o 
intuito de defender pessoalmente a sua causa. Os comandantes locais 
e regionais da AK, descrendo da sua história, não se mostraram dis-
postos a aceder ao seu apelo para atacarem o campo e libertarem os 
prisioneiros.

Mais tarde, Pilecki ingressa no Alto Comando da AK, em Varsóvia, 
torna-se membro da organização anticomunista de agentes infiltrados, 
a NIE (Niepodległość — Independência), cujo objetivo era atuar face 
à chegada do Exército Vermelho, e combate com bravura na Revolta 
de Varsóvia de 1944.9 Feito prisioneiro pelos alemães, permanece 
algum tempo nos campos para prisioneiros de Lamsdorf e Murnau, 
após o que se alista no 2.º Corpo do Exército Polaco, em Itália. É aí 
que escreve o Relatório de 1945, e é daí que parte para a sua fatídica 
missão na Polónia.

* * *

Pilecki empreendeu a sua missão no campo com uma determina-
ção surpreendente. Embora fale abertamente sobre os seus amigos, 
não menciona a mulher e os filhos uma única vez, e é difícil saber, com 

9 Não confundir com a Revolta do Gueto de Varsóvia.
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base no relatório, onde estes se encontravam durante o seu tempo de 
detenção ou se os contactou após a sua fuga. Alude apenas à família em 
referências breves, no tocante às encomendas que chegavam, ao receio 
de que os familiares pudessem negociar a sua saída de Auschwitz, 
numa altura em que ainda se concentrava na criação da sua rede de 
resistência, e às cartas que lhes enviava de tempo a tempos.

Esta concentração no que Pilecki considerava ser a luta existencial 
pela sobrevivência da nação polaca é o âmago de um dilema moral 
terrível, o qual muitas pessoas com família e que optaram por se jun-
tar a movimentos de resistência enfrentaram inquestionavelmente. 
Deviam elas envolver-se em atividades que poderiam colocar os seus 
entes queridos em risco? Não existe, obviamente, uma resposta correta,  
e creio que todos nós, no aconchego retrospetivo das nossas poltronas, 
não estamos em posição de julgar estas pessoas de uma maneira ou de 
outra. Elas fizeram o que sentiram ser correto na altura, e cabe-nos 
apenas admirá-las por chegarem até a colocar a questão. Como seria 
mais fácil limitarem-se a curvar a cabeça e a seguir a via tranquila da 
obscuridade anónima…

Não foi esta a opção de Pilecki. De facto, a partir do momento em 
que se voluntariou a ir para Auschwitz para criar ali um movimento 
de resistência, era improvável que se sentisse alguma vez inclinado 
a levar uma vida de compromisso tácito. Em última análise, foi este 
traço de caráter que conduziu ao desfecho trágico da sua vida, o qual, 
embora extravase o âmbito do relatório, é essencial para o conheci-
mento do homem na sua globalidade.

Após a guerra, Pilecki, tal como a maioria dos polacos, opunha- 
-se ao regime comunista e ateu imposto à Polónia pelos soviéticos. 
Por esse motivo, em 1945, ele assumiu uma missão que englobava a  
cooperação com as organizações de resistência anticomunistas no seio 
da Polónia e a transmissão de informações ao general Władyslław 
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Anders, comandante do 2.º Corpo do Exército Polaco sob o coman- 
do britânico, que se destacava como o líder dos polacos no Ocidente. 
A mulher e os filhos estavam a viver na Polónia e era possível a Pilecki 
contactá-los. Ao ignorar as ordens de Anders para deixar a Polónia,  
no momento em que se tornou evidente que as autoridades comunis- 
tas andavam de olho nele, Pilecki acabou por ser detido a 8 de maio 
de 1947 e torturado pela polícia secreta polaca, referindo posterior-
mente a um familiar que o visitou na prisão, que Auschwitz era uma 
brincadeira de crianças (igraszka) em comparação com o seu trata-
mento às mãos dos compatriotas treinados pelos soviéticos.

Acusado de espionagem e de preparar ataques armados a membros 
da polícia secreta polaca, acusações que negou veementemente, Pilecki 
foi julgado por um tribunal militar, condenado e, por fim, executado 
na prisão Mokotów, na rua Rakowiecka, em Varsóvia, ao entardecer 
do dia 25 de maio de 1948… pelos seus próprios compatriotas.

É difícil imaginar um final mais terrível para uma vida, à qual tal-
vez as comoventes palavras de S. Paulo a S. Timóteo sejam o epitáfio 
que melhor se ajusta:

Combati o bom combate,
Terminei a corrida,

Guardei a fé.

A última morada de Pilecki é desconhecida. Ele foi completa-
mente ilibado a título póstumo, na década de 1990, e é considerado 
uma figura heroica na Polónia contemporânea.

— Jaroslaw Garliński
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